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 كلمة رئيس اجلامعة

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 واليتوالندوات العلمية وورش العمل، رات ادلؤمتك العلمية ادلناشط وتشجيع دعم طارإ يف      

 على استمراريتها؛ احلفاظو  اليت تسعى إىل إرسائها الرئيسة مهامها إحدى أهنا اجلامعة ترى
التعليمية إميااًن منها  العلمية هبذه ادلناشطمنذ أتسيسها على االىتمام اجلامعة دأبت عليو 
إدراكاً اليت أولتها اجلامعة اىتمامًا خاصًا ، تها، ومن أىم ىذه ادلناشط ادلؤمترات العلميةأبمهي

منهجية  حيث أصبحت ،يف حتقيق التقدم والتطور احلضاري واستمراريتوفاعليتها منها مبدى 
م هبا يف ادلؤسسات األكادميية ومراكز ساليب القيام بو من األمور ادلسل  أالبحث العلمي و 

يفتح آفاقاً  البحوث، وعالوة على ما حيققو البحث العلمي من منافع للمجتمع اإلنساين فإنو
؛ ممّا ُيسهم يف حتسُت مهاراتو الفكرية والثقافية واالجتماعية ؛معرفيًة جديدًة أمام الباحث

 إحدى وتنظيم اجلامعة برعاية التخصصية ت العلميةراادلؤمت من عدًدا معةولذلك عقدت اجلا
وكان لكلية اآلداب نصيب األسد، إذ نضمت فيما مضى ستة مؤمترات علمية،  الكليات،

، "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )واليوم تعقد مؤمترىا السابع بعنوان 
 اجلغرافيا ابلكلية.والذي ينظمو ويشرف عليو قسم 

زلور اىتمام إن  موضوع التغَتات ادلناخية من ادلوضوعات ادلهمة اليت أصبحت 
ادلنظمات الدولية وعلى رأسها األمم ادلتحدة، واذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغَت ادلناخ 

(IPCC بشكل خاص؛ وذلك ألمهيتها يف صناعة القرار الدويل بعد أن كانت حبيسة )
ناخ من جهود ضخمة تتبلور يف األر 

ُ
وقة العلمية، وما تقوم بو األمم ادلتحدة وبرانرلها ادلعٍت ابدل

دولة كان آخرىا  922عقد اتفاقيات دولية ومؤمترات سنوية بشأن تغَت ادلناخ ومبشاركة حنو 
((COP27  م( بشرم الشيخ جبمهورية مصر 9299الذي ُعقد يف الشهر ادلاضي )نوفمرب

التغَت ادلناخي من أبرز ادلشكالت اليت تسعى مجيع دول العامل  خَت دليٍل على أن  ذلو  العربية
 .للحد من آاثرىا دلا ذلا من تداعيات خطرة على النظم البيئية واألنشطة البشرية
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فإننا  "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )إذ نبارك انعقاد مؤمتر وحنن 

العلمية  اناللج نتقدم ابلشكر إىل الُبح اث ادلشاركُت ببحوثهم القّيمة من أجل إثراء ادلوضوع، كما نشكر
أسهمت يف  اليت كافة اجلهاتواكبت جتهيزاتو األولية إىل حلظة االنعقاد، كما حنيي  اليت و التحضَتية للمؤمتر، و 

 .ىذا ادلؤمتر العلمي إجناح
النعقاد ادلؤمترات والندوات العلمية اذلادفة اليت حاضنة جامعة سرت ترحب أبن تكون  فإن   .ختاًما.و 

 .ليبيامستقبل وطننا احلبيب تسهم يف بناء 
 

 وسدد ُخطاكموفقكم هللا 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

 
 د. سليمان مفتاح الشاطر

 رئيس جامعة سرت
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 كلمة اللجهة العلمية:

 

 بسم هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، وبعد:
فموضوع ىذا ادلؤمتر ىو الشغل الشاغل للمختصُت، واالىتمام احلاضر للمتابعُت؛  

ألن  التغَت ادلناخي ىو السبب الرئيس يف التغَت الفعلي لكثَت من مسارات احلياة يف شىت 
نواحيها، خاصة يف دولة مثل ليبيا، حيث  أن  األنشطة البشرية غَت مرشدة والنظم البيئية 

ن لزامًا معرفة االجتاىات مث التداعيات للتغَتات ادلناخية حىت يتسٌت ىش ة؛ لذلك كا
 االستعداد لكل ما ىو مرتقب أو متوقع، وىذا ما هتدف إليو زلاور ادلؤمتر، وقد جاءت على

 النحو اآليت:
 : اجتاىات التغَتات ادلناخية يف ليبيا.احملور األول
 آاثر األنشطة البشرية على التغَتات ادلناخية. احملور الثاين:

 تداعيات التغَتات ادلناخية. احملور الثالث:
 اسًتاتيجيات التكي ف مع التغَت ادلناخي. احملور الرابع:

قدمة لل جنة العلمية مثانية وثالثُت ملخصاً، وعدد األحباث 
ُ
وقد بلغ عدد ادللخصات ادل
دلقبول منها أربعة عشر حبثًا وفقًا للمعايَت العلمية والفنية ادلرسلة مخَس وعشرين حبثاً، عدد ا

 اليت اعتمدهتا اللجنة العلمية. 
      ومن ابب االعًتاف ابدلعروف، وإرجاع الفضل إىل أىلو، فإن اللجنة العلمية
      تتقدم بوافر الشكر والتقدير واالحًتام وعظيم االمتنان جلامعة سرت متمثلة يف السيد:

وكيل اجلامعة للشؤون  أ. د. الطيب دمحم القيبرئيس اجلامعة، و ان مفتاح الشاطر د. سليم
    ،مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب ابجلامعة أ. د حسني مسعود أبومدينةالعلمية، و 

رئيس قسم  أ. مجعة دمحم الغنايعميد كلية اآلداب، و  د. إمساعيل فرج عبد الناصرو 
اللجنة التحضرية، وكل من أسهم معهم يف ىذا  سادة رئيس وأعضاءاجلغرافيا، وكذلك ال

 العمل الكبَت.
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 و

 

 
جندد ذلم الشكر والتقدير الحتضاهنم ىذا ادلؤمتر، والعمل على جناحو على ىذا النحو 

 ادلتميز الرائع.
 
ُ
تقدمي ما إىل قدمة يف ىذا ادلؤمتر وتتطلع اللجنة العلمية من خالل البحوث الرصينة ادل

 .النفع واخلَت لبالدانفيو 
 
 

 أ. د. أنور فتح اهلل إمساعيل

 رئيس اللجهة العلمية
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 امللخص:

هتدف الدراسة إىل توظيف التقنيات ادلكانية احلديثة ادلتمثلة يف نظم ادلعلومات اجلغرافيةة واسستعةعار 
وربديةةد  ،العمرانيةةة دبدينةةة زوارةعةةب بعةةد يف تقةةدير اآلمر االتملةةة سرتبةةاح منسةةوب سةةملن ال  ةةر علةة  ادلنةةا   

نةةةاخ مسةةةاوة وواةةةم ااملةةةرار ادلتويعةةةة وفةةة  سةةةيناريو ات 
ُ
 )CCII)اذليئةةةة احلكوميةةةة الدوليةةةة ادلعنيةةةة بتغةةةَت ادل

CetremmerggretnI  CnerI me IIagntr Ignemr الناذبة عب اسرتباح العادلي ادلرصود ،
سةةتمر يف فيئةةة يف الغةةجلف اجلةةوي، فىةةجلً علةة  التزايةةد ادلوادلتويةةل لدرجةةة احلةةرارة بسةة ن تزايةةد نسةة ة الغةةازات الد

 أدى إىل املةةةةملراب النظةةةةام ال يئةةةةي وتغةةةةَت اصا صةةةة ، وز دة تةةةةواتر التملرفةةةةات اشل ةةةة، النمةةةةو السةةةةكاه وأنعةةةةملت 
ادلناايةةة، وذو ن الكتةةل اجلليديةةة وارتبةةاح منسةةوب سةةملن ال  ةةر وامةةر ادلنةةا   السةةاولية اعتمةةاداً علةة  ظلةةوذج 

 . ArcGisيف برانمج   sintanI  enItSaS  االاكاة  ستخدام أدوات الت ليل ادلكاه
نيةة  رتبةاح منسةوب مدينة زوارة مب ادلنا   ادلتويل أن تتةثرر سةواول ا وأجةزان مةب منا ق ةا العمرا د  ع  تةُ 

يف  لتلة  ادلخةةا رسةملن ال  ةر اةجلل العقةود القادمةةة، و ا  ةاس الدراسةة كم اولةة لتقيةةيم التةثرَتات االتملةة 
النملةةةةاس السةةةةاولي للمدينةةةةة، وفةةةة  السةةةةيناريو ات االتملةةةةة سرتبةةةةاح منسةةةةوب ادليةةةةاس يف منملقةةةةة وةةةةو  ال  ةةةةر 

جزان ادل ددة بغمر مياس ال  ر وتقدير مساواهتا، وااملةرار ادلتوسط، والنتا ج ادلتويعة لكل سيناريو وربديد اا
الناذبة عن ةا. ويةد أرةارت نتةا ج الدراسةة أن رلثةي مسةاوة مدينةة زوارة تقري ةاً م ةدد  لغةرس وامةر ميةاس ال  ةر 

سم عب مستوا ا احلايل، وتصل تلة  النسة ة إىل رجلرةة أر ح ادلدينةة  100إذا ارتبل مستوى  اس اااَتة إىل 
سةةم، شلةا يتوجةةن علة  سلململةةي ادلةدن يف لي يةةا وصةانعي القةةرار واجل ةات ادلسةة ولة 200مسةةتوا ا عةب ارتبةل  إذا

عب ادلنا   الساولية وملل التدابَت الجلزمة للتكيف مةل  ةاس الظةا رة والتخبيةف مةب  مر ةا مةب اةجلل وملةل 
 .   املط اسًتاتياية و نية لنظام اإلناار ادل كر للتقليل مب سلا ر ا ادلستق لية

اذليئة احلكومية الدولية ادلعنية التغَت ادلنااي، مستوى سملن ال  ر، ادلنا   الساولية،  :الكلمات املفتاحية
ناخ
ُ
 مدينة زوارة.، (Ssاسستععار عب بعد ) (SCs)، نظم ادلعلومات اجلغرافية  (CIIC ( بتغَت ادل
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Estimating the potential impacts of sea level change on 
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Abstract: 

The study aims to employ spatial techniques represented in geographic 

information systems and remote sensing in estimating the potential effects of sea 

level rise on urban areas in Zuwara, and determining the area and size of the 

expected damages according to the scenarios of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC), Resulting from the observed and expected global rise 

in temperature due to the increasing proportion of greenhouse gases in the 

atmosphere, as well as the continuous increase in population and economic 

growth, which has led to ecosystem disturbance and change in its 

characteristics, increasing frequency of climatic extremes, melting glaciers, 

rising sea levels and threatening coastal areas By immersion, based on a 

simulation model using the tools of Spatial Analysis of Digital Elevation Model 

(DEM) data from the SRTM visible with a spatial accuracy of 30 m in order to 

prepare a model showing the third dimension of the study area, and to produce 

layers for possible scenarios of sea level rise. 

The city of Zuwara is one of the areas whose coasts and large parts of its 

urban areas are expected to be affected by sea level rise in the coming decades. 

For each scenario, identify the parts threatened by sea water inundation and 

estimate their areas, and the damages resulting from them by comparing them to 

the current sea level. The results of the study indicated that about 66% of the 

area of the city of Zuwara is threatened by drowning and inundation of sea 

water if its level rises to 100 cm above its current level, and that percentage 

reaches 75% of the city if its level rises above 200 cm, which is what city 

planners in Libya and city makers must The decision and the authorities 

responsible for coastal areas shall put in place the necessary measures to adapt 

to this phenomenon and mitigate its effects through the development of national 

strategic plans for the early warning system to reduce its future risks.  

Key words: Climate Change, Sea Level, Coastal Areas, Intergovernmental Panel 

On Climate Change (IPCC), Geographic Information Systems (GIS), Remote 

Sensing (RS), Zuwara city. 
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 مقدمة:
عل  أهنا التغَت يف وتَتة العناصر  IIagntr Ignemrف التغَتات ادلنااية ر  ع  تةُ 

الت ملال ادلنااية ادلعتادة كدرجات احلرارة وأنظمة الىغط واذبا ات الر ح وسرعت ا وأركال 
ويث ت دي  اس  ومعدست ، وز دة ودة التملرفات ادلنااية، وتصاعد موجات اجلباف،

التغَتات يف وام ا واذبا اهتا عل  ادلدى الملويل إىل  رَتات  ا لة عل  اانظمة ال يئية، 
فقد يدر صندوس النقد الدويل أن  يف مقابل ارتباح  وعواين اجتماعية وايتصادية فادوة،

ارباد ادلصارف % (2ينخبض معدل الناتج اإلمجايل العادلي بن و ° م 3ة اار  درجة ورار 
ولاا سبثل التغَتات ادلنااية أود أكثر ادلعاكل العا كة اليت تواج  العامل الناذبة عب  ؛العربية(

ااتجلل التوازن ال يئي، واليت اعتربت مب أكرب الت د ت اليت تواج  ربقي  التنمية ادلستدامة، 
بل تعَت تقارير منظمة الص ة العادلية أن  مر التغَتات ادلنااية اجلل الثجلرُت عاماً 

ألف والة وفاة سنو ً، إملافة إىل  160م( يد صلم عن ا عل  اايل 2000 - 1970)
 .(138، ص2009اإلل  ع د السجلم،  )ع د عدد ك َت مب ادلرمل  واإلصا ت واإلعايات

إبرام العديد إىل  PENCاامر الاي دفل ادلنظمات الدولية مثل برانمج اامم ادلت دة لل يئة 
)اامم  1992ة اامم ادلت دة اإل ارية بعثن التغَت ادلنااي اتباييمب استباييات مثل 

هتدف إىل إلزام الدول الصناعية خببض  ، وكل ا 2015واتبايية  ريس ، (1992ادلت دة، 
 ؛Global Warmingان عامت الغازات الدفيئة اليت تس م يف ظا رة اسوت اس احلراري 

وذل  بس ن ز دة معدست النعاط ال عري، ويث تعَت تقارير اذليئة الدولية ادلعنية  لتغَت 
أن ورارة كوكن اار  تتا   منا النصف الثاه مب القرن الععريب ضلو  IPCCادلنااي 

بس ن ° م 0.8اسرتباح،  وأن مناخ العامل اليوم أكثر دفئاً عما كان علي  ي ل مئة عام دبعدل 
(، كما أن التويعات العادلية  www.ipcc.ch.p60تل  النعا ات ال عرية )ز دة 

تعَت إىل أن  يف والة تزايد وتَتة تل  النعا ات فإن ورارة اار  سوف ترتبل دبعدل يد 
مل هناية القرن احلادي والععريب، وحبسن النماذج ادلنااية فإن  اس ° م 4.8يصل إىل 

ة إىل أارى، ويث ستتعر  منملقة العرس ااوسط ومشال الز دة ستت ايب مب منملقة جغرافي
 ( . 2019)وويد مبىل،  °م 5و  3أفريقيا إىل ز دة تراوح ما بُت 
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وتداعياهتا السل ية ذو ن  ومب أبرز اآلمر النامجة عب ظا رة التغَتات ادلنااية
مساوات راسعة مب الكتل والغملانات اجلليدية، شلا سي دي إىل ارتباح منسوب سملن 
ال  ر إىل مستو ت يياسية، إذ تعَت بعض الدراسات إىل أن منسوب االيملات عل  مستوى 

قرن، م عب مستواس احلايل مل هناية  اا ال 1.3و 0.5العامل سوف يرتبل دبا يًتاوح ما بُت 
يف تقرير ا السادس الاي نعر يف  IPCCأرارت إلي   يئة وتتواف   اس التقديرات مل ما 

-0.15ازداد ما بُت   SSsGأن ادلتوسط العادلي دلنسوب سملن ال  ر  2021هناية عام 
ملم،  1.7ودبعدل سنوي بلغ  2018-1901م اجلل البًتة  0.20م ودبتوسط  0.25

ت وتَتة ارتباح منسوب سملن ال  ر، حبيث بلغت ما بُت ومنا عقد الستينات ادلاملي زاد
، ومب ادلتويل أن يرتبل ادلتوسط 2018-2006ملم يف السنة اجلل البًتة  4.2- 3.2

عب مستواس يف بداية  2100مًت اجلل عام  1.01-0.63العادلي دلنسوب ال  ر ما بُت 
   .( www.ipcc.ch.p77)القرن احلادي والععريب

أود ادلخا ر الر يسة الوريكة ) sGS (ولاا يعد ارتباح مستوى سملن ال  ر االلي 
اليت هتدد بعكل م ارر ادلنا   الساولية نتياة التغَتات ادلنااية، ويث أص  ت  اس 
الظا رة اااَتة تلق  ا تمامًا متزايدًا يف ااوساط العلمية وادلنظمات الدولية، فالكثَت مب 

مثل مدن سواول ال  ر ادلتوسط أوركت عل  الغرس، شلا سي دي إىل ادلنا   الساولية 
 فقدان  لف اذلكتارات مب ااراملي الزراعية وهتاَت مجليُت السكان مب مدهنم، فبي مصر

 يعيعون يف  رخص مجليُت ست ة عل  مًت واود  دبقدار ال  ر سملن ارتباح ي رر يتويل أن
ووفقاً لدراسة أعد ا فري  مب  وثي  .(2، ص 2015النيل )سروان سليمان،  دلتا وو 

ادلركز الو ٍت لعلوم االيملات يف بريملانيا، أن  يف والة عدم الوصول بدرجات احلرارة إىل 
مستو ت ما ي ل الصناعة، فإن البيىاانت الناذبة عب ارتباح مستوى سملن ال  ر ميكب أن 

ً حبلول عام  اتريليون دوسرً  14تكلف ال عرية   .(2018)دمحم السعيد،  2100سنو  
 مشكلة الدراسة:

سبثل منملقة مشال ارب س ل اجلبارة يف الغرب اللييب، سسيما ادلنملقة ادلمتدة إىل 
الغرب مب مدينة صرباتة ووىت رأس أجدير مب بُت أكثر ادلنا   الساولية يف لي يا ادل ددة 

ية ظلوذج اسرتباح الريمي بغمر مياس ال  ر، ويث تعَت ال ياانت ادلت صل علي ا مب ربليل مر 



 

 

 

 

 لتغري مهسوب سطح البحرتقدير اآلثار احملتملة  

 على املهاطق العمرانية مبديهة زوارة 

 

 
 

145 

مًت مب مستوى سملن ال  ر تصل يف بعض أجزان  1أن ااجزان اليت س يزيد  ارتباع ا عب 
كم جنوب اط الساول، شلا يدل عل  أن تل  ااجزان م ددة   8 اس ادلنملقة  إىل عم  

ة سم عب منسوهبا احلايل، فبي الكثَت مب أجزان ادلنملق 100بغمر مياس ال  ر إذا زادت 
تغملي ا ادلستنقعات والس خات اليت تغمر ا مياس ال  ر أرنان ودوث وركات ادلد واامواج 
العالية واليت سبثل س خة الربيقة الوايعة  لقرب مب احلدود التونسية أكرب ا مب ويث ادلساوة، 
إملافة اليت الس خات اليت تنتعر إىل العرس وإىل الغرب مب مدينة زوارة واليت س يتااوز 

 د ا عب الساول مئات اامتار.بع
منملقة الدراسة مب أكثر ادلدن اللي ية الساولية  رراً  رتباح منسوب سملن ال  ر  د  ع  تةُ 

الناتج عب التغَتات ادلنااية، وما ينتج عن ا مب تغَت يف منسوب مياس ادلسمل ات ادلا ية، فما 
اوح ارتباح منسوب مييز سملن منملقة الدراسة أن  سملن من سط يليل التىرس، ويث يًت 
أمتار عب مستوى  3سملن اار  يف أالن أجزان ادلدينة بُت ععرات السنتمًتات إىل 

سملن ال  ر، بينما تكون ااجزان ااارى ربت مستوى سملن ال  ر، ما جيعل أي تغَت 
زلتمل يف  اا اااَت عب مستواس احلايل يعكل املورة  لغة عل  سكان ادلدينة، وي دد 

انية  لغرس والغمر دبياس ال  ر بعكل يد يصل إىل رجلرة أر ح منملقة الدراسة. منا ق ا العمر 
 وميكب صيااة معكلة الدراسة يف التساؤست اآلتية: 

 ل ميكب وملل سيناريو ات سوتمالية ارتباح منسوب سملن ال  ر، وكم مساوة  -1س
 ااجزان ادل ددة بغمر مياس ال  ر يف مدينة زوارة؟

بنان ياعدة بياانت ريمية وإنتاج ارا ط ربدد ادلنا   وااماكب ادل ددة بغمر  ل ميكب  -2س
 مياس ال  ر يف مدينة زوارة وف  السيناريو ات ادلبًتملة؟

 ما التثرَتات االتملة سرتباح منسوب مياس ال  ر عل  مدينة زوارة؟ -3س
يتصادية واسجتماعية ما ال دا ل ادلقًتوة لل د مب  رَت  اس الظا رة عل  النظم اس -4س

 وال يئية يف منملقة الدراسة؟ 
 : أهداف الدراسة

  براز دور اجلغرايف التقنيات اجلغرافية يف زلاكاة سيناريو ات ارتباح منسوب سملن ال  ر إ -1
 ور مستق لي ذلا، واكتعاف ادلنا   ادلتىررة مب البيىاانتةةةةةةةةةة ووملل تصةةةةةةةةيف منملقة الدراس
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 ظلاذج اسرتباعات الريمية.   سعتماد عل 
إعداد ياعدة بياانت ريمية وإنتاج ارا ط ربدد ااماكب ادل ددة بغمر مياس ال  ر يف مدينة  -2

 زوارة وفقاً للسيناريو ات االتملة سرتباح منسوب ال  ر واذبا ات توسع .
وملل تصنيف اظلاط الغملان اارملي يف منملقة الدراسة، وربليل وتقدير وام اآلمر االتملة  -3

 سرتباح منسوب ال  ر علي ا يف منملقة الدراسة. 
ايًتاح ال دا ل واحللول لل د مب ادلخا ر االتملة لظا رة التغَت يف منسوب ال  ر يف منملقة  -4

 الدراسة.
 مصادر البياانت ومنهجية الدراسة:

ظلاذج ل ياانت   sintanI  enItSaS  اعتمدت الدراسة عل  من ج الت ليل ادلكاه
ادلر ية ( مب lamatnI NIrentame SmdrI ) lNS اسرتباعات الريمية

sS2S1E32N012R3  ادللتقملة بواسملة القمرsgtttrI SnIne 2mimmernigaT 
SaSSame  (s2SS ) ربميل ا مت  2014/  23/9م، وادللتقملة بتاريخ 30بدية مكانية

 الثالث ال عد ظلوذج إظ ار وذل  إلعداد www.usgs.govمب مويل  يئة ادلساوة اامريكية 
هبدف إنتاج   قات لكل  Arc GIS 10.8  برانمج  ستخدام الريمي( )اسرتباح دلنملقة الدراسة،

 Sniم   ستخدام ااداة 2م و1م و 0.50سيناريو زلتمل سرتباح منسوب سملن ال  ر و ي: 
 Imrgen    مث إعادة التصنيف ادلر ية ادلنتاةSrTInSSaet واستثنان ااجزان اَت ادلعرملة لغمر ادلياس ،

إىل صيغة بياانت  Raster Data ال ياانت الع كية  وبعد ا مت ربويل حبسن تل  السيناريو ات، 
وإعداد   قة لكل سيناريو زلتمل، وىت ميكب إجران عمليات  Data  RrTtmeمساوية اذبا ية 
 .علي االت ليل ادلكاه 

 كما اعتمدت الدراسة يف تصنيف الغملان اارملي عل  ادلر ية
GI081G12C1189037  اليت التقملت بواسملة القمر الصناعي سندساتLANDSAT 

 ENVIسبت معاجلة ادلر ية البىا ية اعتمادا عل  برانمج ، ويث 2/9/2021بتاريخ    8
، ويد تىمنت  اس ادلعاجلة عمليات التص ين والت سُت والتصنيف، ومن ا التص ين 5.0

مب اجلل الت سُت المليبي وتص ين اااملان  SndamgrteaT ImeerTtameالراديومًتي 
 ktaTQاامر يف القيم الريمية لألرعة، النامجة  رَت مكوانت الغجلف اجلوي مب اجلل 

http://www.usgs.gov/
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 tgmSigreaT TmeerTtame  ادلكونة للمر ية الاي يساعد عل  إيىاح ادلعامل والظوا ر
ر ليس ل سبييز ا والتعرف البىا ية. بينما تىمنت عملية ربسُت ادلر ية إظ ار تباصيل الظوا 

ملمب ملف  snedS مب اجلل إجران دمج لنملايات المليف الك رومغنا يسي علي ا بصر ً 
إلظ ار ال ياانت ادلراد ربليل ا ملمب ينوات االوان  Gntre stnTQaemواود مب اجلل اامر 

معاجلة لتكويب توليبة تناسن تنوح الغملان اارملي. و اس الملريقة تساعد عل   SSCالر يسة 
ادلر ية  لتلويب لتس يل عملية تصنيب ا، كما سبت ملمب  اس ادلرولة عملية القملل ادلكاه 

الاي ميثل احلدود ادلكانية  SgnireaIrبواسملة ادللف العكلي  sintanI stgSrtللمر ية   
 دلنملقة الدراسة.

ة البىا ية الظوا ر اليت سبثل ا ادلر ي IInSSaeaTntameوتىمنت عملية ادلعاجلة تصنيف 
يف رلموعات أو  Pixelsمب اجلل وملل اخلجل   NERC ، بواسملة برانمجوتبسَت ا بصر ً 

  قات، وسبثيل  اس اجملموعات أبلوان سلتلبة ضلصل مب اجلذلا عل  اخلريملة المليبية، وفقاً 
، ووملع ا ملمب Gned TmereS( لتاانس أ ياف الظوا ر اجلغرافية )املانات اار 

 Snoagtg GaQrIagmmdبة اعتمادًا عل   ريقة اسوتماست العظم  ااصناف ادلمللو 
و ي مب أكثر الملرس استخدامًا يف التصنيف ادلوج . وبعد ا مت ربويل ال ياانت الع كية 

SnStre dntn  إىل بياانت اذبا يةRrTtme dntn  عب  ري  اامرIInSSaeaTntame tm 
erTtme  مث ربويل ا إىل ملف ركليNoimet GntreS tm SgnireaIr  وىت ميكب ارتقاس

الغملان اارملي يف  أظلاط عل  . وربديد eT SCs القيم وإجران احلسا ت بواسملة برانمج 
ادلدينة وربديد اذباس امتداد ا ومدى تعرمل ا لغمر مياس ال  ر مب اجلل ربط المل قات اليت 

 الت ليل استخدام إىل فة،  إلملاyereIntسبثل تل  ااظلاط مل ظلوذج اسرتباح الريمي 
ادلعادست احلسابية وارتقاس القيم وسبثيل ا هبيئة ارا ط  بعض استخدام اجلل مب الكمي

توملن التوزيل ادلكاه سستخدامات اار  يف ادلدينة وادلساوات ادل ددة بغمر مياس ال  ر 
 مب السيناريو ات ادلاكورة. يف مدينة زوارة وفقاً لكل

 منطقة الدراسة: 
تقل مدينة زوارة يف مشال اريب لي يا يف أيص  ارب س ل اجلبارة إىل الغرب مب مدينة 

كم. وسبتد مب   60كم وت عد عب احلدود التونسية )رأس اجدير( حبوايل 120 رابلس بن و 
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كم تقري اً، أما جنو ً في د ا مسار   19.1العمال دب اذاة ال  ر ادلتوسط بواج ة حبرية ت لغ 
ي اجلنويب، وارً  مملار زوارة ومب العرس زلملة الت لية عند زللة ادلنقوب. أم ا الملري  الدا ر 

ا تقل بُت املي الملول   43ًررياً، وبُت دا را ° 12 0 1 40ًو ° 12 1 0 56ًفلكيا فثهن 
(، كما  و م ُت يف اخلريملة Google Earth Pro)مشاًس °  32 7 5 49ًو ° 32 2 5
(1.) 

 ايف ملنطقة الدراسة.( املوقع اجلغر 1خريطة )

 
 .25، ص1978 عل  اا لس الو ٍت، اعتماداً  GIS  ستخدام ُتال اوثإعداد  املصدر:         
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 كتارًا وتعكل ادلساوات العمرانية من ا  3280تعغل منملقة الدراسة مساوة 
% من ا، وسبثل ا ااراملي اليت تعغل ا الوودات السكنية 52 كتاراً، أو ما نس ت   1719

 إلملافة إىل ادل اه اخلدمية واإلدارية ومراف  ال ٌت الت تية، ويث  اا الكتلة العمرانية 
للمدينة ركجًل رريملياً دبوازة ساول ال  ر مب العرس إىل الغرب، وإن كانت ت دو أكثر تركزاً 
و يف منملقة الوسط وأيل كثافة يف اا راف العريية والغربية. أما ادلساوات البىان فت لغ ضل

%، وأال  ا تغملي ا الس خات أو بعض الن ااتت المل يعية اليت 48 كتاراً ودبا ميارل  1561
استملاعت التثيلم مب ملووة الًتبة فتنمو متكاربة أويااًن ومتبرية أويااًن أارى، ومب أمثلت ا 

 ( اليت ت ُت أظلاط الغملان اارملي مدينة زوارة.2اريملة ) -ن ات الغاام والغردس والعلي  
وتعد ادلدينة ذات مويل اسًتاتياي ف ي تتسم بنعا  ا التااري كوهنا مدينة ودودية 
تقل عل  الملري  الساولي الاي يربط مدن مشال لي يا بدولة تونس عرب منبا رأس اجدير. 

نسمة حبسن نتا ج التعداد العام للسكان لسكان   27562وبلغ عدد سكاهنا ضلو 
إىل ضلو  2022(، وزاد عدد م يف عام 2006)اذليئة العامة للمعلومات،  2006

  .ar.zhujiworld.com/ly.2022)) نسمة  47757
 ( أمناط الغطاء األرضي يف مدينة زوارة.2خريطة )

 
 ENVI 5.0 . ستخدام برانمج  LC08_L1TP_189037  سعتماد عل  مر ية ُتال اوثمب إعداد  املصدر: 
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 التغري املناخي يف منطقة حوض البحر املتوسط وأاثره احملتملة:  
تعَت التقديرات أن درجة ورارة يف منملقة وو  ال  ر ادلتوسط يد ارتبعت حبوايل 

عب ادلستو ت اليت كانت علي ا اجلل البًتة اليت س قت الثورة الصناعية، و ي تتااوز ° م1.5
، كما أظ رت الدراسات أن منملقة وو  °م 1.1احلرارة دبقدار ادلعدست العادلية سرتباح درجة 

، °م 0.03ادلتوسط ر دت ز دة سنوية يف اسذباس العام لدرجات احلرارة دبعدست يدرت حبوايل 
و و ما يتااوز أيىاً ادلعدست العادلية. كما أرارت التقديرات كال  حبدوث ز دة دلتوسط ورارة 

، وإذا مل يتم 1961– 1900اجلل البًتة ° م 3.5إىل ° م 1.8سملن ال  ر ادلتوسط مب 
° م2.2يليمية إىل ازباذ إجرانات للتخبيف مب ودة تغَت ادلناخ فسوف تزيد درجات احلرارة اإل

 2100درجة مئوية يف بعض ادلنا   يف عام  3.8وردبا تتااوز  ،2040يف عام 
(MedECC.2019.P5-7.) 

لنامجة عب ظا رة اسوًتار وذو ن اجلليد، فقد وعل  ضلو معاب  لجلذبا ات الدولية ا
 1945ملم بُت عامي  0.7سال مستوى سملن ال  ر يف منملقة وو  ادلتوسط ز دة يدر ا 

. ويد مت رصد 2006و 1970ملم ما بُت عامي  1.1، ويد وصلت  اس الز دة إىل 2000و
ام مب العكوك وعدم اليقُت ملم اجلل العقديب السابقُت. وعل  الر  3ز دة سنوية ييمت ا ووايل 

ال  ر تعَت التقديرات ادلستق لية أن منسوب سملن ال  ر يف ادلتوسط العادلي دلستوى سملن 
 (.MedECC.2019.P9) 2100سم حبلول عام  190 -52ادلتوسط سيًتاوح ما بُت 

كما يتويل نتياة ز دة نس ة الغازات الدفيئة أن تزداد درجة وامىية مياس ال  ر عب 
معدسهتا المل يعية بس ن ذو ن اازات مه أكسيد الكربون، وما يىع  مب اوتمالية ودوث 

عب اآلمر اليت يد تنعكس عل  جيومورفولوجية الساول  تغَت يف التنوح احليوي وال يئي، فىجلً 
وز دة سرعة  كل ، شلا يزيد مب معدست الزوف ال  ري  ذباس اليابس. وتتعدد اآلمر الناذبة 

 ب ارتباح منسوب مياس ال  ر عل  ادلنا   الساولية، من ا:ع
تد ور نوعية ادلياس اجلوفية وز دة نس ة تركز اامجلح هبا، نتياة لتسرب ادلياس ادلاحلة إىل  -1

 اخلزاانت اجلوفية.
واليت تعد مب بُت  -وسبلن الًتبة وتقلص مساوة ااراملي الزراعية وتد ور إنتاجيت ا،  -2

  تعاه من ا منملقة الدراسة عموماً.أكثر ادلعكجلت اليت
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امر مياس ال  ر للمنا   العمرانية وما تعكل  مب أرر  لغ س سيما عل  أساسات  -3
وما يد يًتتن علي ا مب هتاَت  سف  عآت وال ٌت الت تية ور كات الملرسادل اه وادلن

 السكان مب مدهنم.

 ادلتوسط ال  ر وررس جنوب التكيبية آلمر التغَت ادلنااي بُت دول القدرة د  ع  تةُ 
   يعة العوامل إىل يعود ودول العامل ادلتقدم، وذل  العمالية مب ادلنا   أيل عام بعكل

السل ية سرتباح منسوب  بعكل أكثر ودة لآلمر معرمل ة جيعل ا شلا اسيتصادية واسجتماعية،
 41500 اربيق ما عل  واود سي رر   مًت دبقدار ال  ر مياس منسوب ارتباحفال  ر، 
 مليون 73 عب يقل   س دبا ملرراً  سيل   شل ا إفريقيا، مشال دول يف ااراملي مب مربل   كيلومًت
 .(Tolba MK, 2009السكان ) عدد مب 11 % يعادل ما أي رخص

 التغريات املناخية يف مدينة زوارة: 
مب اجلل  لتغَت ادلنااي أن   أظ رت الدراسات احلديثة ادل تمة بب م ادلناخ والتن  

الدورة اذلوا ية العامة  إلمكان التن   دبناخ ادلستق ل بواسملة النماذج العادلية، و ي ع ارة عب 
ظلاذج ريمية ذبمل بُت التباعل ادلادي عل  سملن اار  ويف االيط واجلو والغجلف اجلليدي، 

 GCM General Circulation Model)ومن ا ظلوذج الدوران العام للغجلف اجلوي )
كمداجلت يف   Regional Climate Models  (RCM)النماذج ادلنااية اإليليميةو 

ربليل وربديد يوة العجليات بُت العناصر ادلنااية ادلختلبة واليت تعد مب أر ر النماذج اليت 
تستخدم يف إنعان يواعد ال ياانت العادلية، وإعداد تقارير التغَت ادلنااي عل  مستوى العامل 

ظلاجة التغَت يف درجة احلرارة العظم  ويف دراسة سابقة عب (. 41، ص 2017)اسسكوا، 
أرارت النتا ج ، SDSM(  ستخدام تقنية 2099 – 1961يف زلملة إرصاد زوارة للبًتة )

 أن ادلعدل السنوي لدرجات احلرارة العظم  يف زلملة زوارة سيثاا اذبا ا ضلو اسرتباح وسي لغ
عب معدذلا السنوي يف ° م 1.3( وبز دة مقدار ا 2072- 2046اجلل البًتة )° م 25.3

كما حيافظ  اا ادلعدل عل  اذبا   ضلو الز دة ، م  24( ال الغ 1990 -1961فًتة ااساس )
و اا يتب  مل مجيل  (.2099- 2073دبقدار درجة مئوية واودة تقري ًا اجلل البًتة )

 السيملرة عل  ان عامت الغازات و و ما ينار بعدم يدرة دول العامل، IPCCسيناريو ات 
 .(Brebish &Othman, 2022,P168) الدفيئة والتخبيف من ا
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 املناقشة والنتائج: 
تعَت بياانت ظلوذج اسرتباح الريمي إىل اساتجلف النسيب يف منسوب سملن اار  يف 

عب مستوى سملن ال  ر يف بعض أجزان ادلدينة،  م 9و 2-مدينة زوارة، الاي يًتاوح ما بُت 
م 2سسيما يف ااجزان العريية من ا عل  جانيب الملري  الساولي، واليت تصل إىل ما دون 

ربت مستوى سملن ال  ر،  إلملافة إىل بعض ااجزان الغربية مب ادلدينة، وتظ ر عل  ركل 
عتمد يف وجود ا عل  ما يصل ا حبَتات ساولية م يتة تبصل بين ا بعض الكث ان الرملية وت

مب مياس ال  ر عرب فت ات ومداال صغَتة تعرف زلليًا )ال واايز( حبيث تغمر ا ادلياس أرنان 
عمليات ادلد ال  ري أو اامواج العالية وذبف صيبًا وتت ول إىل س خات بعد ت خر ادلياس 

استغلت تل  ويد  ويث ت دو اامجلح ظا رة عل  السملن مكونة يعور بيىان، من ا،
ااجزان يف زليط ادلدينة كمجلوات لصناعة ادللن اليت اعتمد علي ا ايتصاد ادلدينة سابقاً، ويد 

 كتار، ودبا يعادل ضلو ربل  886ركلت مساوة ااجزان اليت تقل ربت مستوى ال  ر ووايل 
عر عل   كتاراً، وتنت 573ادلدينة. وبلغت ااجزان ادلمارلة دلستوى القاعدة العام  مساوة

ركل نملايات زلاذية لألجزان ادلنخبىة. أما ادلساوات اليت يزيد ارتباع ا عب مستوى 
 كتاراً، شلثلة نصف مساوة ادلدينة تقري اً، بل أن  1821سملن ال  ر فقد بلغت ووايل 

 (.3م، كما  خلريملة ) 7أال  ا س يزيد ارتباع ا عب 
 .( طبوغرافية سطح األرض يف مدينة زوارة3خريطة )

 
 .ArcMap 10.8 اعتمادا عل  ظلوذج اسرتباح الريمي  ستخدام برانمج ُتإعداد ال اوث املصدر:          



 

 

 

 

 لتغري مهسوب سطح البحرتقدير اآلثار احملتملة  

 على املهاطق العمرانية مبديهة زوارة 

 

 
 

153 

ادلعمليات السابقة عب مناسين اار  يف منملقة الدراسة تعَت إىل أهنا ستتثرر  إن  
ا ي دد بغمر مساوات  بعكل  لغ أبي تغَت زلتمل يف منسوب سملن ال  ر ادلتوسط، شل  

ك َتة مب عمراهنا وف  السيناريو ات الثجلرة االتملة اليت اعتمدهتا الدراسة لتقييم  رَت ارتباح 
مياس ال  ر، وبنان ياعدة بياانت ريمية وإنتاج ارا ط ربدد ادلنا   وااماكب ادل ددة بغمر 

  (.4( واخلريملة )1مياس ال  ر يف مدينة زوارة، كما ي ين ا اجلدول )

 .( يف مدينة زوارةSLR (يوهات األراضي املهددة ابلغمر بسبب ارتفاع منسوب البحر ( سينار 1جدول )

 ارتفاع سناريوهات
 البحر/ سم منسوب

 االرض مساحة
 / املغمورة
 هكتار

املساحة 
 املضافة /هكتار

األراضي غري 
 املهددة/ هكتار

 إمجايل
 املساحة /اهلكتار

 االرض نسبة
 ة املغمور

50 1541.2 1541.2 1738.8 3280 47.0% 
100 2099.8 558.6 1180.2 3280 64.0% 
200 2520 420.2 760 3280 76.8% 

 .ArcMap 10.8اعتماداً عل  ظلوذج اسرتباح الريمي  ستخدام برانمج  ُت: إعداد ال اوثاملصدر

  ( املساحات املضافة لألراضي املغمورة يف مدينة زوارة4خريطة )
 منسوب البحر.ارتفاع  سيناريوهات وفق

 
 .ArcMap 10.8 اعتماداً عل  ظلوذج اسرتباح الريمي  ستخدام برانمج ُتإعداد ال اوث املصدر:
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 مرت(:   0.5السيناريو األول ) -1
سم عب  50بنيت تقديرات  اا السيناريو عل  ارتباح منسوب سملن احلر دبقدار 

منسوب  احلايل، و و اوتمال وارد احلدوث وملمب التقديرات ادلتبا لة اليت وملعت ا اذليئات 
الدولية ادلعنية  لتغَتات ادلنااية ووف  سيناريو ات اطلبا  معدست ان عاث اازات 

اا السيناريو ت لغ مساوة ااراملي ادل ددة بغمر مياس ال  ر أكثر اسوت اس احلراري. ووفقاً ذل
 -( 1اجلدول ) -% مب إمجايل مساوة ادلدينة  47 كتاراً، ودبا يعادل  1540مب 

وتتوزح تل  ااراملي يف جنوب ررس وجنوب ارب ادلدينة، وسبثل ا ااراملي ااكثر 
منسوهبا عب مستوى سملن ال  ر، اطلباملاً، س سيما تل  ااراملي اليت يتساوى أو يقل 

وتعكل ااجزان ادلنخبىة والقري ة مب ساول ال  ر سوان يف ررس ادلدينة أو يف ارهبا 
 (. 5القنوات اليت ستتوال عرب ا ادلياس لتغمر أراملي جنوب ادلدينة، كما تظ ر يف اخلريملة )

 ( تبني األراضي املغمورة وغري املغمورة 5خريطة )
 م.  0.5يف مدينة زوارة وفق السيناريو 

 
 ..ArcMap 10.8 اعتماداً عل  ظلوذج اسرتباح الريمي  ستخدام برانمج ُتإعداد ال اوث املصدر:
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 كتاراً، أي  537تعكل ادلساوة العمرانية ادل ددة من ا وف  السيناريو ااول ووايل 
م  0.5ال  ر إذا ارتبل منسوهبا  % مب مجلة ااراملي ادل ددة بغمر مياس35ما يعادل ضلو 

عب مستواس احلايل مل هناية القرن الواود والععريب، أما ادلساوات البىان واليت سبثل 
مساوات للتوسل ادلستق لي للمدينة فت لغ ووايل ألف  كتار، شلا يعٍت أن ادلساوات 

دينة وىت هناية العمرانية ادل ددة بملغيان ال  ر مب ادلتويل أن تزيد مساوت ا مل توسل ادل
 (.6القرن احلايل، كما اخلريملة )

 م.0.5( األراضي العمرانية املهددة ابلغرق وفق السيناريو األول 6خريطة )

 
 ..ArcMap 10.8 اعتماداً عل  ظلوذج اسرتباح الريمي  ستخدام برانمج ُتإعداد ال اوث املصدر:

 مرت(:1السيناريو الثاين ) -2
 100افًتا  أن مستوى سملن ال  ر سوف يرتبل دبقدار  يعتمد السيناريو الثاه عل 

سم اجلل العقود القادمة ووىت هناية القرن احلايل، ووفقًا ذلاا السيناريو سوف ت لغ ااراملي 
تقري اً، ودبا  ا كتارً  2100ادلعرملة خلملر الغمر دبياس ال  ر ادلتوسط يف مدينة زوارة ووايل 

% مب مساوة ادلدينة، يف وُت ت لغ ااراملي اليت تعغل ا التامعات 64يعكل ضلو 
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، أما ااراملي البىان ا كتارً  855% من ا، ودبساوة تصل إىل 40العمرانية واليًا ضلو 
. أما ا كتارً  1245واليت سبثل مساوات للتوسل العمراه للمدينة مستق جًل فت لغ ووايل 

. كما  و ا كتارً  1180دلت قية فوس مستوى سملن ال  ر وف   اا السيناريو فت لغ ااراملي ا
 (.7( واخلريملة )1م ُت يف اجلدول )

 م.1 ( تبني األراضي املهددة ابلغمر وغري املغمورة يف مدينة زوارة وفق سيناريو7خريطة )

 
 ..ArcMap 10.8 اعتماداً عل  ظلوذج اسرتباح الريمي  ستخدام برانمج ُتإعداد ال اوث املصدر:

ومب ادلجلوظ أن ادلساوات ادل ددة بغمر ا دبياس ال  ر حبسن اسوتمال الاي بٍت 
% عب تل  ادلساوات ادلعرملة لغمر ا دبياس 36علي   اا السيناريو سوف تزيد بنس ة تتااوز

سم، وست لغ نس ة 50ال  ر وف  السيناريو ااول، الاي يبًت  ارتباح منسوب ال  ر بن و 
%، أما ااراملي البىان ادلعرملة للغمر 60يعغل ا عمران ادلدينة ضلو الز دة لألراملي اليت 
% مقارنة  لسيناريو ااول، اامر الاي يعكس املورة اوتماست 24فسوف تزداد بنس ة 

 ارتباح منسوب ال  ر عل  ااراملي اليت يعغل ا العمران مقارنة  اراملي البىان. 
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اس ال  ر علي ا إذا ارتبعت  اس اااَتة تظ ر ااراملي العمرانية ادل ددة ببيىان مي
دبقدار مًت عب مستواس احلايل يف ااجزان الوسمل  وااجزان اجلنوبية العريية واجلنوبية مب 

 اريملة ،عجلوة عل  بعض ااجزان ادلتبرية عند ادلدال العريي للمدينة ،ادلنملقة العمرانية
(8.) 

 م.1وفق السيناريو الثاين ( األراضي العمرانية املهددة ابلغرق 8خريطة )

 
 ..ArcMap 10.8 اعتماداً عل  ظلوذج اسرتباح الريمي  ستخدام برانمج ُت: إعداد ال اوثاملصدر

 (:2السيناريو الثالث )مرت -3
اعتمد السيناريو الثالث عل  اوتمالية ارتباح منسوب ال  ر يف منملقة الدراسة إىل 

ان عاث اازات اسوت اس احلراري ستظل عل  سم و و افًتا  م ٍت عل  أن معدست  200
أوج ، و و ميثل السيناريو ااكثر تعاؤماً دلعدست اسوًتار العادلي، اامر الاي ينعكس عل  
سرعة ذو ن الغملانات والكتل اجلليدية، شلا يعٍت درجات املورة عالية بنيت علي ا 

سم  190اي يد يصل إىل التقديرات ادلستق لية سرتباح منسوب سملن ال  ر ادلتوسط ال
. ووفقًا ذلاا السيناريو يتويل أن رجلرة أر ح أراملي ادلدينة ستغمر ا ادلياس 2100حبلول عام 

 760، وس يت ق  من ا إس مساوة زلدودة س تزيد عب ا كتارً  2500ودبساوة تتااوز 



 

 

 

 السابع لكلية اآلداباملؤمتر العلمي 

  التغريات املهاخية يف ليبيا ) االجتاهات والتداعيات (

 م2022ديسمرب  29سرت 

 

 
 

158 

اجلزن العتي  مب مدينة سبثل ا ااراملي اليت يزيد ارتباع ا عب مًتيب واليت يعغل ا والياً  ا كتارً 
 ر مبةةةةط هبا مياس ال  ةةةةةزيرة صغَتة ربيةةةةةول ادلدينة إىل جةةةةةةةةزوارة، شلا يعٍت أن  مب االتمل أن تت 

 (.9مجيل اجل ات، كما  خلريملة )

 م.2( األراضي املهددة ابلغمر وغري املغمورة يف مدينة زوارة وفق سيناريو 9اخلريطة )

 
 .ArcMap 10.8 اعتماداً عل  ظلوذج اسرتباح الريمي  ستخدام برانمج ُتإعداد ال اوثمب  املصدر:

( توزيل ادلساوات ااكثر هتديداً وادلتويل أن تغمر ا مياس ال  ر 10يظ ر مب اخلريملة )
وفقًا للسيناريو الثالث، واليت سبثل ادلنملقة العمرانية دبدينة زوارة، واليت تعكل ما يقارب 

 كتاراً، وما تعكل  تل  الت ديدات مب ييود  1123ودبساوة تقدر بن و  % من ا،45
 تنموية عل  تل  ااجزان مب ادلدينة.
مر اسيتصادية وال يئية اليت يعكل ا ارتباح ادلتويل دلنسوب ويف ظل  اس الت ديدات واآل

لتغَتات ال  ر عل  النملاس الساولي لعمال ارب لي يا عمومًا ومدينة زوارة ااصة نتياة ا
ادلنااية  ت اامر مل ًا لوملل اسًتاتيايات زبمليملية وتدابَت وامل ة دلواج ة تل  
الت ديدات، ووملل ال دا ل للتخبيف مب  مر ا، واسستبادة مب ذبارب بقية دول العامل يف 
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 اا العثن، مثل ربصُت الساول وإنعان اجلدران واذلياكل احلاجزة لألمواج ال  رية وإعادة 
عوا ئ، والعمل عل  توجي  العمران اجلديد إىل ادلنا   ااكثر أمنًا واايل عرملة بنان ال

لتثرَتات التغَتات ادلنااية، ومل كل  اس التدابَت ميكب القول أن  لكي ن ملئ معدست ارتباح 
مستوى سملن ال  ر علينا أن نويف ارتباح درجات احلرارة مب اجلل اسستخدام ادلقنب 

بورية واسذباس إىل مصادر الملاية ادلتاددة والنظيبة والتوسل يف زراعة ودلصادر الملاية اا
 ادلساوات اخلىران واالميات المل يعية.

 م. 2( األراضي العمرانية املهددة ابلغمر وفق السيناريو الثالث 10خريطة )

 
 ..ArcMap 10.8 اعتماداً عل  ظلوذج اسرتباح الريمي  ستخدام برانمج ُتإعداد ال اوثمب  املصدر:

 النتائج:
تغَت ادلناخ العادلي أاملر هتديد للتنمية ادلستدامة اليت تواج  ادلنا   الساولية يف  عد  يُ  -1

مشال ارب لي يا وفًقا للتقارير الصادرة عب اذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغَت ادلناخ واليت 
 تعَت إىل أن اآلمر ادلتويعة لتغَت ادلناخ العادلي ستكون مدمرة.
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ادلدينة ذات مويل اسًتاتياي زاد مب معدست ظلو ا العمراه وتوسع ا احلىري،  عد  يُ  -2
 كتاراً، ويد  1719ضلو  2021ويث بلغت مساوة الكتلة العمرانية للمدينة يف عام 

   نعا  ا التااري كوهنا مدينة ودودية تقل عل  الملري  الساولي  أس م يف ذل  ظلو
 مةةد مب واةةة تونس عرب منبا رأس اجدير، اامر الاي يزيةط مدن مشال لي يا بدولةةةةةالاي يرب

 ادلخا ر ادلًتت ة عب التغَت يف منسوب سملن ال  ر علي ا.
أرارت بياانت ظلوذج اسرتباح الريمي أن منسوب نصف مساوة ادلدينة تقري اً يعادل أو  -3

لغة عل  ا جيعل أي تغَت يف  اا اااَت يعكل املورة  شل   ؛يقل عب منسوب سملن ال  ر
ادلدينة ونملاي ا العمراه، فمويل مدينة زوارة و  وارافيت ا جعل ا مب أكثر ادلدن اللي ية تعرملاً 

 سوتماست وسلا ر  غيان ال  ر.
سم فإن مساوة  50وفقاً للسيناريو الاي يبًت  أن منسوب ال  ر سوف يزداد دبقدار  -4

 مساوة مدينة زوارة، واليت يدرت % مب إمجايل 47ااراملي ادل ددة بغمر مياس ال  ر سبثل 
 كتاراً، ورلث  اس ادلساوة تعغل ا ادلنعآت وادل اه العمرانية وادلراف  اخلدمية يف  1540بة 

 ادلدينة.
سم  100رارت تقديرات السيناريو الثاه الاي يبًت  ارتباح منسوب ال  ر دبقدار أ -5

، ودبا ميارل ضلو ا كتارً  2100 أن ااراملي ادلعرملة خلملر امر ا دبياس ال  ر سبثل ووايل
% 40% مب مساوة مدينة زوارة، وتعكل ااراملي اليت يعغل ا العمران واليًا ضلو 64

 .ا كتارً  855من ا، ودبساوة تصل إىل 
سم، شلا  200اعتمد السيناريو الثالث عل  اوتمالية ارتباح منسوب ال  ر ادلتوسط إىل  -6

 2500مدينة زوارة دبياس ال  ر، ودبساوة تتااوز سيًتتن علي  امر رجلرة أر ح أراملي 
  كتار، وأن ما يقارب نصف  اس ادلساوة  ي أراملي معغولة فعلياً  لعمران.

 التوصيات:
 بناًن عل  النتا ج السابقة تقًتح الدراسة عدد مب التوصيات من ا:

تملوير برامج مراي ة السواول ووملل أنظمة اإلناار ادل كر وأنظمة دعم القرار  -1
لجلستاابة لت ديد ارتباح مستوى سملن ال  ر، وتعايل إدارات ادلدن عل  إجران عمليات 



 

 

 

 

 لتغري مهسوب سطح البحرتقدير اآلثار احملتملة  

 على املهاطق العمرانية مبديهة زوارة 

 

 
 

161 

تقييم وربديد دلستوى تل  الت ديدات عل  بنية ادلدينة وتنميت ا احلىرية واسستبادة مب 
 التقنيات احلديثة  خلصوص.

إنعان وواجز وووا ط حبرية لصد مياس ال  ر ومنع ا مب امر العوا ئ حلماية   -2
ادل اه وادلنعآت العامة ور كات ال ٌت الت تية يف  ادلنا   العمرانية سوان ادلنا   السكنية أو

 ادلنا   الساولية.
اسذباس ضلو التنمية بعكل عمودي عل  اط الساول وتقليل واج ة التنمية عل   -3

 يف ادلنا   ادل ددة خبملر ارتباح منسوب ال  ر.الساول 
العمل عل  توسيل نملاس ادلعاركة اجملتمعية والعمل ادلعًتك مل م سسات الدولة بغية  -4

ملمان مجل اآلران ووج ات النظر عل  نملاس واسل لوملل رؤية وول التوج ات ادلستق لية 
يف ظل اسستاابة للتغَتات للتنمية العاملة يف ادلنا   الساولية وف  اإلمكاانت االلية 

ادلنااية. واعتماد سلململات مستق لية بعيدة ادلدى للمدن اللي ية ادل ددة بزوف مياس ال  ر 
 حبسن التقديرات العلمية دلناسين سملن ال  ر.

رببيز التعاون الدويل وادل سساا دلواج ة التغَتات ادلنااية وارتباح منسوب ال  ر،  -5
وية والغازات ادلن عثة إىل اجلو، واليت تس م يف تعمي  ظا رة والعمل عل  ابض ادللومت اجل

 اسوًتار ادلنااي.
التوسل يف محجلت التعاَت عل  نملاس واسل مب ااراملي اللي ية لدورس احليوي يف  -6

 تعديل ادلنااات االلية والتقليل مب ارتباح درجة احلرارة.
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